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Jazz & Clássica

European Jazz Conference

Bugge Wesseltoft

O FACTO DE O JAZI TER

como elemento essencial a
improvisação não significa que
muita improvisação não seja
arduamente preparada ou que
tudo tenha de ser feito em cima
do joelho. É para avaliar o estado
da arte e delinear a melhor
forma de promover este género
musical que a European Jazz
Conference reúne anualmente
programadores, promotores,
gestores culturais, jornalistas e
outros agentes ligados ao jazi.
A iniciativa, promovida pela
European Jazz Network conta
nesta sua quinta edição com a
colaboração do CCB e da Sons
da Lusofonia e inclui concertos e
showcases no CCB e concertos na
LX Factory.
AOrquestra Jazz de Matosinhos
(Qui22.00) já foi dirigida por
Carla Bleye Maria Schneider, teve
comosolistasconvidados Dee Dee
Bridgewater, Joshua Redman,
Fred Hersch, John Hollenbeck,

MarkTumer, Chris CheekeSteve
Swallowegravou com Lee Konitz,
OhadTalmoreKurt Rosenwinkel:
No quetoca ajazzmen nacionais
tem um currículo nãomenos
respeitável e dois dos convidados
desteconcertosão reincidentes:
a cantoraMariaJoão eo pianista
João Paulo Esteves da Silva, que
jágavaramdiscos com a OJM
(Amoras e Fambroesas e Bela
Senão Sem, respectivamente). Mas
nesta ocasião acolherá tambéma
novageração, representada pelo
saxofonistaJoãoMortágua epelo
acordeonistaJoão Barradas.
O trio do pianista norueguês
Espen Eriksen, com LarsTormod
Jenset (contrabaixo)eAndreas
Bye (bateria) já tinha registado três
discos, de melodiasde um lirismo
melancólico etão cristalinas
comoáguadeglaciar. O trio
convidou o saxofonista bri tâ n ico
Anciy Sheppard para gravar o op.4,
Pelfectly Unhappy, lançado pela
Rune Gramofon no inicio do Verão,

e que será o fulcro do concertono
CCB (Sex 21.30).
Norueguês é também o teclista
Bugge Wesseltoft, que se apresenta
corno projecto New Conception of
Jau(Sáb 21.30). Este surgiu em
1995 e a sua fusão de jazi e música
de dança, com forte componente
electrónica, tem acompanhado a
marchados tempose aevolução
das tendências musicais - nesta
versão alia aostecladosdo líder
saxofone, guitarra, bateria e tablas.
O programa da EJC prevê
showcasesde músicos portugueses
(abertossó aos inscritos na F.JC):
o projecto Impermanence, da
trompetista Susana Santos Silva
(Sex 14.00), o trio Bode Wilson + o
projecto Axes, de João Mortágua
(Sex 18.30), o Pedro Melo Alves
Omniae Ensemble (Sáb 14.00), eo
Quarteto Beatriz Nunes + trio TGB
(Sáb 18.30). Sexta-feiraesábado
a partirdas 23.00 há concertos na
Ler Devagar(LXFactory).111JCF
4 cai. Qui-Dom, 10-15€.
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